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פר�עש�ה ימות המשיח�ב אב�ט� עקב�ק ז מנח	
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

 נזכרי	 בעקבתא� קוראי	 על עקב

וכל� אנו עומדי� כל כ� קרוב לגאולה

ב � אחכה לו בכל יו� שיבוא�הזמ� עסוקי�

שומאמיני� באמונה שלימה בנבו זה�אה הנה

אז ברור שכל דבר שאנחנו��משיח בא

מיד מחפשי� כיצד� לומדי��שומעי��רואי�

�זה קשור לגאולה ואי� זה יכול לזרז אותה

אנו נזכרי�� כשאנו מגיעי� לפרשת עקב

ב זוהי� עקבות המשיח–� עקבתא דמשיחא�מיד

התקופה העכשוית של סו  הגלות והתחלת 

�הגאולה

זהו משני �� עקבתא�למה הזמ� הזה נקרא

!סיבות

� כמו העקב� מצב הכי קשהבזהו הדור�א

יש� המקו� הכי תחתו� בגו  האד� בדור הזה

את� הרבה פיתויי�� הרבה נסיונות קשה להכיר

הדר� הנכונה כי יש חוש� ומציעי� לנו עוד 

והתקיימו כל הסימני�� הרבה דרכי� חילופיות

הל אמרו על הדור הזה שהחוצפה תרב�שחז

�ועוד

מתכווני�� עקב�לפעמי� כשאומרי��ב

� זהו הדור של הסו  והאחרית� לסו  הדבר

ובפרט אנו שזכינו לשמוע� הדור בו יבא משיח

א בכבודו ובעצמו�את הרבי מל� המשיח שליט

�שבישר לנו שהכל מוכ� לגאולה

ושני הפירושי� האלה משלימי� אחד את

הודי� והי� דוקא בגלל שהמצב כה שלילי� השני

צריכי� להתאמ# כדי להחזיק מעמד ולהתקד� 

המאמצי� האלה ה� שמגלי� ומביאי�� ביהדות

�אותנו אל הגאולה האמיתית והשלימה

 שיעור חשבו�

כשאנו עומדי� עכשיו לקראת חודש� ולכ�

אז כל יהודי אומר� חודש של חשבו� נפש� אלול

!�חשבונו של עול��בא נעשה �� לה

 שכתוב בתורה על הרי לפי כל החשבונות

שה� הדור של ביאת משיח � ולפי כל הניסי�

ל כתבו�ולפי כל הסימני� שחז� הראה בעול�

על השנה שבה מל� המשיח מתגלה שהתקיימו

�א� תנש–כול� בשנה הזו 

ועוד נוסי  על כ� את הזכות הגדולה של

היהודי� שבמש� שלושת השבועות קיימו את 

� הבחירהההוראה הקדושה ללמוד הלכות בית 

ו באב ואיל� ה� הוסיפו עוד יותר�ואחר כ� מט

�בלימוד התורה

ב� ונוס  על זה � &%%$אנו נמצאי� עכשיו

מקו� של תורה ותפלה ומעשי� טובי� ואהבת

�ישראל

!והס� הכל הוא

� מקבל יהודי את הכחות הגדולי	 ביותר

וג	 את הזכות והאחריות הגדולה ביותר לבקש

��עד מתי�ה�ולצעוק מהקב���� 

' ' '

 חסידות לעוורי	

א� שליטוממשי� הרבי מל� המשיח

!להסביר

כיו� שכבר סיימנו את כל העניני	

ובמילא צועקי	 ותובעי	� דמעשינו ועבודתינו

� נשאלת מיד השאלה המרעישה–� עד מתי�

 כיצד–כיו� שכבר סימנו את כל העניני	

בא�כ� א	� יתכ� �שמשיח צדקנו עדיי� לא���� 

� שמל� המשיח אמר לבעל ש� טובידוע

��יפוצו מעיינותי� חוצה�שהוא יבוא כאשר

כשתתגלה תורת החסידות לכל הסוגי� שיש

�בבני ישראל



כול� יכולי�� במש� השני� מאז� ואכ�

טוב הופצה בכל$ש�$לראות שתורת הבעל

 החל מהרבי–ובמיוחד בדור האחרו�� מקו�

 שמצד אחד גילה את תורת החסידות–הקוד�

ע� הרבה הסברי� כ� שכול� יוכלו להבי�

ומצד שני שלח שלוחי� לכל העול�� אותה

שיפיצו את החסידות ויתרגמו אותה בכל 

�השפות כ� שכול� יוכלו לגשת ללמוד אותה

ואפילו א� החסידות עדיי� לא הגיעה

ממש לכל היהודי� והשפיעה עליה� להתקרב 

ל�� לה פחות היא הגיעה לכל הסוגי� שיש אבל

� כל העדות כל החוגי� וכל הרמות� בבני ישראל

וכל אחד ג� א� הוא עדיי� לא התקשר

לו� לחסידות לפחות יכול לעשות את זה ויש

�את האפשרות

א� מגלה הרבי מל� המשיח שליט–אלא

הרי יש סוג אחד בבני� עלה בדעתי מחשבה–

� לא הגיעהישראל שאליו תורת החסידות כלל

�אלו העוורי�

�עבור העוורי� המציאו כתב מיוחד כתב�

כ�� אותו כותבי� באותיות בולטות�� ברייל

 יכולי� למשש את האותיות ע� האצבעות

�ולהבי� מה כתוב

בכל השפות והכתבי� כבר הדפיסו

�אבל לא בברייל� ג� בערבית וביפנית� חסידות

�אז אולי באמת זאת היתה הסיבה שעלי

�כה מל� המשיחחי

כי עכשיו הדפיסו� זה ג� כבר עבר��� אבל

וג� העוורי�� את ספר התניא ג� בברייל

�יכולי� כבר ללמוד חסידות בכחות עצמ�

את�והרבי מל� המשיח שליט א מדגיש

ל  שהוא &%%$העובדה שהספר הזה כבר הגיע

והעובדה הזו� המקור לכל הפצת המעיינות

�מעניקה חשיבות מיוחדת לספר

 שיבוא משיח–מה שבטוח

!א�ומסיי� הרבי מל� המשיח שליט

 הרי–הנקודה העיקרית בכל האמור לעיל

היא גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח

�צדקנו בפועל ממש

וג� א� באמת זו היתה סיבה לעיכוב

אבל כעת לאחר� וג� א� אי� קשר� הבלתי מוב�

ברור� שהדפיסו את התניא ג� בברייל

ה האמיתית והשלימה צריכה לבוא שהגאול

)מיד

והעוורי� יהיו� אז יתרפאו כל המחלות

כשיבוא�וכמו שכתוב� הראשוני� שיתרפאו

לרפאות העול� אינו מרפא תחילה*ה�הקב(

ואז ה� לא ילמדו תניא בכתב �� אלא העורי�

אלא יוכלו להשתמש בספרי� הרגילי�� ברייל

�שלנו

מדו אז ג� לא יצטרכו לספרי� ולא יל

כל� מתו� הכתב כיו� שכולנו נשמע ונראה את

�הדברי� הכי נפלאי� שמל� המשיח יראה לנו

!ומסיי� הרבי מל� המשיח בברכה

שתיכ" ומיד עוד ברגע שקוד	� ויהי רצו�

הנ–הגאולה  ל� על ידי הלימוד בספר התניא

 ירפא אות	–על ידי אלו שזקוקי	 לו עתה

�ה מזה תיכ" ומיד�הקב � וילמדו ויקראו

עד תכלית השלימות בלימוד התורה� תורה

תורה חדשה�� בגאולה האמיתית והשלימה

�ל�כנ��מאתי תצא

 גאולה האמיתית–ועוד והוא העיקר

והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכ" ומיד

�ממש

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
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מג# דבר מלכות#למסור שיעור רוצה �ורי$באזור
�'&%� רכז ארצי בני	ק�באה'(&)*+'(,

�-)-� רכזת ארצית בנות+%%+*+'(,

�+&.�ב� בארה((((*%/0,

ה ד אינפו�מידי שבוע באתר חב#דבר מלכות לנוער#נית� להוריד את
הל במסגרת�יו� נחשו��ב! הגהה לשונית� חינו$ואנשירבני	!הגהה רוחנית�ב� מנח	! עריכה #דבר מלכות#מבצע עולמי ללימוד
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מל$ המשיח לעול	

�ועד


